
Okresní fotbalový svaz Jičín  
Revoluční 1061, Jičín 506 01 
IČ: 228 82 456  

 
 

                Zápis ze zasedání STK a DK ze dne 22. 9. 2022 
STK 
 
povolené změny termínů utkání: 
o A1A0801 Železnice B – Valdice, nový termín sobota 24. 9. 2022 od 14:00 hodin 
o E1A0706 a 07013 Košťálov-Libštát – Chomutice, nový termín pátek 23. 9. 2022 od 17:00 resp. 18:00 

– změna pořadatelství, hřiště Chomutice 
o E1A 0502 a 0509 Železnice/Valdice – L. Bělohrad/Miletín, nový termín pondělí 26. 9. od 17:00 resp. 

18:00 hodin 

porušení ustanovení RS čl.6 – odst. U15 
o v utkání E1A0503 Kopidlno/Libáň – Robousy (1:3) – na straně domácích nastoupili 4 hráči ročníku 

2007  
o v utkání E1A0510 Kopidlno/Libáň – Robousy (3:3) – na obou (!!!) stranách nastoupili 4 hráči ročníku 

2007  
o STK předává obě družstva k projednání Disciplinární komisi s návrhem finančního trestu a ponechání 

výsledků dosažených na hřišti – porušením ustanovení RS nedošlo k ovlivnění výsledků utkání 

změna začátků utkání okresní přebor starších žáků 
o STK upravuje začátky utkání 8. kola OP starších žáků ve středu 28. 9. na 16:30, resp. 17:30 

 

STK upozorňuje pořadatele turnaje obou kategorií přípravek na povinnost nahlášení zrušeného nebo 
odloženého turnaje telefonicky předsedovi STK ihned po rozhodnutí o zrušení turnaje. Pořadatel dále 
neprodleně informuje všechny týmy soupeřů! 
 

Proti každému rozhodnutí STK je možné podat odvolání, a to do sedmi dnů ode dne jeho doručení – zveřejnění.  
Náležitosti odvolání stanovuje § 21 procesního řádu FAČR. 

 
DK 
 
disciplinární řízení – utkání E1A 0503    Kopidlno/Libáň – Robousy  
                                    utkání E1A 0510    Kopidlno/Libáň – Robousy   
 
V utkáních došlo k překročení povoleného počtu hráčů ročníku 2007, čímž byl porušen RS,  
článek 6 U15 starší žáci. Na základě této skutečnosti uděluje DK následující pokuty: 
 
FK Kopidlno/TJ Sokol Libáň  1.000,- Kč      RS, čl. 6  U15 SŽ   § 69/c 
Sportovní klub Robousy     500,- Kč      RS, čl. 6  U15 SŽ   § 69/c 

 
Příští zasedání DK se koná v pátek 30. 9. 2022 od 10:00 hodin 

 
Poučení: 
 
-         Proti rozhodnutí Disciplinární komise je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle § 75 odst. 
2 Disciplinárního řádu 
 
-         Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle 
ustanovení § 107 odst. 1 Disciplinárního řádu 
 
-         Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 101 odst. 4  
Disciplinárního řádu 



 
                Pavel Kozák      Vlastimil Hradecký 
            předseda STK OFS Jičín            předseda DK OFS Jičín     
  

           

                          

                                           


